
Sistem de țevi pentru  
instalații centrale de 
aspirat praf umed-uscat
„Sistemul-DRAINVAC“
Instrucțiuni de montaj
Clauze de garanție

1  Doză de aspirat sub tencuială
2  Rame de montaj
3   Cot de siguranță 

În general se instalează în spatele unei 
doze de aspirație.Umărul scurt al cotului 
de siguranță spre doza de aspirare. 
Țeava de vid în umărul mai lung al cotului 
de siguranță. 
Cotul de siguranță poate fi  instalat numai 
cu cădere în jos. 

4  Țeava de vid
5  Ramifi cație  90°
6   Ramifi cație 45° 

Instalarea unei doze de aspirat într-o 
conductă de aspirare verticală

7   Cot larg 90° 
În general se instalează pe parcursul 
sistemului dar niciodată în locul cotului 
de siguranță.

8   Circuit de comandă 24 V
 Se recomandă pozarea în țeavă fl exibilă 
de cablu. Cablurile distribuite în stea sau 
în linie.

 9  Doză electrică de distribuție
 (folosiți dozele obișnuite din comerț).

 10  Doză pe pardoseală

 11   Doză de aspirat de 
pardoseală

 12    Făraș – Doză de aspirat 
în soclu

 13   Conducta de aspirație de la făraș 
trebuie să se instalaze cu cădere 
dinspre făraș.

 14   Cutie de montat în perete

 15  Mască frontală

 16  Mufă niplu

 17   Țeavă de montaj fl exibilă

 18  Cot 45°

 !   Distanța sifonului în pantă trebuie 
să fi e de minim 15 cm lungime.

1

23

4

5

6

7 8

9

10

11

18

18

12

13

12

15

14

16
17

8.2013

!

!



Sistem de țevi pentru instalații centrale de aspirat praf umed-uscat

2

Garanție
Termene de garanție
•  MAXXXCOMFORT RO S.R.L. preia garanția pentru 

material și calitatea inițială a sistemului de conducte pe 
o perioadă de 30 ani, pentru dozele de aspirație 5 ani 
iar pentru orice accesoriu de aspirat inclusiv furtunele de 
aspirat pe durata a 2 ani.

Informații despre garanție
•  Garanția e valabilă numai la instalarea conform 

 prevederilor, de aceasta aparţinând respectarea tuturor 
prevederilor normelor valabile.

•  Sistemul de ţevi este conceput şi potrivit pentru praf 
 casnic normal şi în mod expres, nu e admis pentru 
 prafuri cu pericol de explozie.

•  La utilizare profesională, în afara prafului casnic normal 
se stinge orice garanţie şi orice pretenţie de garanţie.

Excepţie: 
Utilizare profesională prin aprobarea scrisă a 
 MAXXXCOMFORT RO S.R.L. prin prevederi de garanţie 
individuale scrise cât şi un termen de garanţie individual.
•  Dacă la produse apar în perioada de garanţie defecte 

de material sau de fabricaţie, MAXXXCOMFORT RO 
S.R.L. livrează gratuit piesa de schimb în locul piesei 
afectate.

Limitări
•   Serviciile de garanţie se vor efectua numai dacă se va 

prezenta un act doveditor cu data cumpărării.
•  Această declaraţie de garanţie va fi nulă, dacă siste-

mul de ţevi nu a fost instalat regulamentar şi neconform 
instrucţiunilor.

• Sunt excluse de la obligaţia de garanţie:
-  Obiecte şi pagube de care  
MAXXXCOMFORT RO S.R.L. nu se face vinovat.

-  Service-ul sau piesele, care vor fi necesare prin defecte 
care rezultă din utilizarea de piese şi accesorii nelivrate 
de MAXXXCOMFORT RO S.R.L. sau care rezultă din 
modificările constructive.

-  Daunele, care au luat naştere ca urmare a influenţei 
străine 
- la montajul pe şantier 
- ori în exploatare 
- ori prin exploatare în locuri nepotrivite

-  cât şi daune care au luat naştere, prin accident 
- montare intenţionată sau din greşeală 
- neglijenţă 
- întreţinere nereglementară 
-  sau cele prin utilizarea în condiţii  
nereglementare sau extreme.

•  MAXXXCOMFORT RO S.R.L. se obligă cu această 
declaraţie de garanţie exclusiv la înlocuirea gratuită a 
piesei reclamate pe bună dreptate.

•  MAXXXCOMFORT RO S.R.L. nu poate 
fi atrasă în acordarea unei despăgubiri pentru cheltuieli 
sau pagube consecutive, dacă acestea se datorază unei 
defectuoase 
- achiziţionări 
- instalări 
- folosiri 
- sau funcţionări defectuoase 
independent de cauza daunei.

În următoarele cazuri de daune, și nu numai în acestea, 
MAXXXCOMFORT RO S.R.L. nu preia nici o răspundere:

- pagube la venituri sau profit
- pierderi prin timpi pierduţi
- cheltuieli pentru nefolosirea instalaţiei
- centrale de aspirat praf dotări, firme şi prestări servicii
-  sau la fel creanţe de compensare a daunelor întemeiate 
datorate terţilor

•  În funcţie de poziţia Dvs. geografică câteva din aceste 
restrângeri şi excluderi de răspundere nu se potrivesc.

•  Răspunderea pentru daune după Legea răspunderii 
producătorilor cât şi după dreptul naţional al 
 consumatorului rămâne neatinsă.

Utilizare conform 
destinaţiei
•    Sitemul de ţevi este conceput şi potrivit pentru praf 

casnic obişnuit şi nu e admis în mod expres pentru 
prafuri cu pericol de explozie.
 ATENȚIE: DRAINVAC-ul Dvs. nu e pompă de apă! 

•    Garanţia e valabilă numai la instala-
rea regulamentară, montaj şi exploatare 
corespunzătoare, conform acestor instrucţiuni.

•    Respectarea 
„Prescripţiilor de siguranţă pentru sis-
temul de ţevi al instalaţiei centrale de 
aspirat praf” precum şi a „Prescripţiilor de 
siguranţă pentru aspiratorul central de 
praf” 
sunt obligatorii !
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Prevederi de siguranţă 
pentru sistemul de ţevi a 
instalaţiilor centrale de 
 aspirat praf
•  Aspiratorul central cu toate piesele de instalare şi 

 accesoriile au fost fabricate şi construite după standarde 
tehnice. 
Totuşi de la instalaţia centrală de aspirat praf pot 
 interveni pericole, dacă prevederile de siguranţă nu vor 
fi respectate!

Montajul ţevilor

Pericol de moarte!  
•  Atenţie la pereţi şi tavane,în care se pot afla conductori 

electrici, conducte de gaz şi conducte de apă!

Echipament de protecţie  
•  Pentru pregătirea pereţilor şi străpungerea tavanelor este 

recomandat un echipament de protecţie personal cum ar 
fi cască de protecție, mănuşi şi ochelari de protecţie.

•  Degajările în zidărie sunt permise numai dacă prin 
aceasta nu se influenţează stabilitatea acestora.

•  Degajările şi şliţurile trebuie frezate sau tăiate.
•  La traversarea conductelor prin sectoarele cu pericol de 

incendiu trebuie respectate prevederile corespunzătoare 
de protecţie împotriva incendiilor.

•  În pereţi cu cerinţe de protecţie contra incendiilor pot fi 
instalate numai prize de aspirare metalice.

•  Stabilitatea pieselor constructive portante nu poate fi 
influenţată prin spargerea tavanelor sau a pereţilor.

Circuitul de comandă de 24 V

Pericol de moarte!  
•  Circuitul de comandă de 24 V va fi alimentat cu tensiune 

exclusiv de la aspiratorul central.
Conductorul de comandă nu are voie niciodată să  intre 
în legătură cu alte surse de curent. Urmarea ar putea fi o 
electrocutare şi de aceea e pericol de moarte!

•  Pentru legarea cablului de comandă de 24 Volţi nu e 
necesar personal calificat.

Utilizare

Verificarea instalației  
•  Instalația cu aspiratorul central de praf și racordul la 

rețea trebuie verificată asupra stării corespunzătoare  
și a siguranței în exploatare, înainte de punerea în 
funcțiune și la intervale regulate.

  Atenţie!
•  Instalaţia centrală de aspirat praf poate fi pusă în 

 exploatare numai în stare regulamentară.
•  La aspiratoarele centrale de aspirat praf defecte scoateţi 

ştecherul de alimentare din priză!
• Piesele defecte pot fi înlocuite numai cu piese originale.

Pericol de incendiu şi de explozie!  
Nu aspiraţi niciodată:
• Lichide explozive 
• Solvenţi 
• Diluanţi 
• Benzină 
• Păcură 
• Gaze inflamabile 
• Prafuri explozibile 
• Resturi sau obiecte aprinse

•  Exploatarea în încăperi cu pericol de explo-
zie este interzisă!

Pericol de rănire!  
•  Prin furtunul lung există pericol de împiedicare  îndeosebi 

pentru alte persoane, deoarece acestea nu sunt 
atenţionate de zgomotul produs de motorul aspiratorului!

•  Furtunul se va transporta numai rulat în colac!
•  Instalaţia de aspirare pornită nu se va lăsa niciodată 

nesupravegheată!

  Atenție!
La nerespectarea prevederilor de siguranță 
există pericol pentru integritatea corporală  
și viață!



Sistem de țevi pentru instalații centrale de aspirat praf umed-uscat

4

Sfaturi pentru proiectare
Lungimi ale 
 furtunului:
•  Plănuiți la o construcție 

nouă să aspirați cu lungimi 
de furtun de 8 m și/sau 9 m, 
acestea sunt furtunurile optime de uz practic.

•  Nu întodeauna furtunul de 8 m este cel mai bun. Dacă 
acest furtun de ex. pentru un colț e mai scurt cu doar 30 
cm, asta înseamnă, că de fiecare dată să fie necesar să 
vă întoarceți – ca să introduceți furtunul în altă priză-și 
asta o viață întreagă. Decideți-vă mai bine în aceste 
cazuri pentru un furtun de 9 m.

•  Dacă echipați clădiri existente și e complicat respectiv 
costisitor să instalezi mai multe doze de aspirat, luați 
atunci în calcul un furtun de 10 m.

•  Pentru cazuri limită oferim în plus un prelungitor de 5 m 
lungime.

Poziția dozelor de aspirat:
•  Dozele de aspirat aparțin mai târziu de viața cotidiană 

ca și întrerupătorul de lumină electrică sau ca prizele 
de curent, de aceea pentru locul instalării sunt necesare 
considerente similare.

Nu instalați doza de aspirat pe o porțiune dreaptă de 
perete sau într-un colț!
Gândiți-vă înainte

- unde va fi dulapul
- unde își va găsi locul o consolă de telefon 
- unde poate fi un loc frumos pentru o vază de flori 
- sau unde va fi amplasat fotoliu de relaxare.

Oriunde o doză de aspirare ar fi fără sens și în 
circumstanțe greu accesibile.
SFAT
Este util să instalați o doză de aspirare acolo unde va fi 
aspirat des, de ex. în zona de gătire și servire a mesei. 
Astfel doza de aspirare e în proximitatea „locului faptei“ 
iar furtunul Dv. de aspirat e repede gata de lucru.
Asta e valabil și pentru șemineele deschise și sobele de 
teracotă. Pentru zonele 
acestea recomandăm de 
asemenea instalarea unui 
„făraș“ un accesoriu de 
mare valoare, la care nu 
veți mai dori apoi niciodată 
să renunțați.

Doze de aspirat –  
Strategia de proiectare cu 
proiectul de construcție
Planul arhitectului pe fiecare nivel al construcției, este 
 conceput în mare, la scara 1:100.
Ușile trebuie să fie deja desenate pe plan, de asemenea 
destinația încăperilor trebuie să fie stabilită deja. 
Cu compasul (la nevoie cu o ață și un creion) cu o rază 
scalată de 8 și 9 cm ce reprezintă lungimea optimă a 
furtunului de 8 și respectiv 9 m trasați arce de cerc pe 
planul fiecărui etaj din colțurile exterioare ale spațiilor ce 
urmează a fi aspirate. 
În zona în care arcele de cerc se intersectează, poate fi 
amplasată o doză de aspirat. Decideți apoi referitor la 
aceasta după principiile din capitolul precedent „Poziția 
dozelor de aspirat“.

Nu instalați niciodată 
doza de aspirat în  spatele 
unei uși, Veți putea atunci 
introduce furtunul în doza 
de aspirat numai cu 
ușa închisă și trebui să 
manevrați furtunul după 
tăblia ușii.

Toate celelalte trei 
locuri sunt practice.
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Înainte de a vă apuca de montaj!
• Stabiliți exact traseul sistemului Dvs. de țevi.
•  E valabil principiul: 

Lungimi cât mai scurte posibil pentru conducte  
- respectiv atât de scurte cât e necesar  
- însă util de scurte, și nu cu orice preț.

O centrală puternică de aspirat praf umed-uscat ca cea de 
la MAXXXCOMFORT RO nu va întâmpina nici o problemă 
dacă veți alege o variantă de instalare mai simplă, cu un 
metru mai multă țeavă sau cu unul sau două coturi în plus !

SFAT
Ca să fiți siguri sau ca să vă controlați, procedați astfel: 
Tăiați o sfoară, o sârmă subțire sau ceva similar, la dimen-
siunea prevăzută pentru furtunul de aspirat și simulați pe 
planul Dv. furtunul de aspirat.

 Important:
Calculați obstacolele ulterioare cum ar fi mobilier, sobe, 
pereți suplimentari, șamd.

Trebuie să puteți ajunge comod cu furtunul de aspirat peste 
tot în apartamentul sau casa Dvs. chiar și în cel mai înalt 
colț al tavanului, firește și pe toată casa scării, acolo unde 
aspirarea cu un furtun de aspirat ușor devine o treabă 
grozavă!

Dozele de aspirare –  
Planificarea în construcții la roșu  
sau în clădiri existente
Aici planificarea este 
simplă: Cu ruleta sau cu 
șnurul având lungimea 
furtunului Dvs. de aspirat 
original (de 8 și 9 m) testați 
raza lui de acțiune și de 
funcționare și stabiliți astfel 
locul de amplasare a do-
zelor de aspirat.

Nu uitați de 
mașină !
Dacă tehnic, e posibil, 
prevedeți o doză de aspirat 
în garaj, cel mai bine în 
apropierea porții garajului 
în vederea aspirării mașinii 
Dvs. – vara chiar în fața 
garajului.
Dacă nu aveți garaj, dar 
aveți un loc acoperit pentru 
parcarea mașinii sau un sim-
plu loc de parcare pe lângă 
casa Dvs., nu trebuie să renunțați la aspiratorul Dvs. central.
– Instalați o doză de aspirat pe peretele exterior al casei.

Înălțimea de instalare a dozelor de 
aspirat
Noi recomandăm,  
să instalați după cum 
vă imaginați personal 
necesitățile.  
Autorul acestei broșuri e 
de părere că înălțimea de 
instalare între 40 și 70 
cm de pardoseala finită, 
favorizează o introducere 
comodă din poziția ușor 
aplecată a furtunului în 
doza de aspirat.

Numărul dozelor de aspirat 
Prea multe doze de aspirat nu-și au sensul! 
Mai târziu nu se va introduce furtunul dintr-o doză în alta – 
se va aspira oricum până unde va ajunge furtunul. 
După experiența noastră de ani de zile la o suprafață de 
80 m² a unui etaj ajung între 1 și 3 doze de aspirat.
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Coturi
Cot larg 90°

Pe traseul sistemului de conducte la curbe de 90° instalați 
numai coturi largi de 90°.

Cot de siguranță 90° (Cot scurt)

În mod exclusiv, cotul de siguranță, trebuie folosit numai 
în spatele dozei de aspirat, nu și pe traseul tubulaturii de 
aspirat!

 Important
Cotul de siguranță nu este  
admis a fi instalat pe traseul  
sistemului de țevi.

Componentele sistemului de 
țevi 
Țevi

Țevile de vacuum MAXXXCOMFORT pot fi pozate să aspi-
re orizontal, înclinat, în cădere sau în pantă.

 Conductele de aspirare ascendente: Pentru aspiratoarele 
centrale de praf – Drainvac – ce vor fi folosite ca aspirator 
umed cota de coborâre sub nivelul aspiratorului este limitată 
la 2,50 m.

Ramificație în 3-direcții

Coturi de 45° sau 30°

Se folosesc acolo unde este neaparat necesar:

Ramificații
Ramificație la 90° 

Ramificația la 90° este cea mai utilizată.

Ramificație la 45°

Ideală pentru instalarea unei doze de aspirat în conduc-
ta ascendentă. 
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Mufe niplu

Pentru îmbinarea țevilor se intercalează o mufă de țeavă 
cu tamponare.

Niplurile se instalează la îmbinarea directă a două coturi 
sau ramificații.

Mufe
Mufe de țeavă

Manșoane glisante

Brățara de țeavă

 Important
Manșoanele glisante sunt admise numai la „reparații“.

 se îndepărtează bucata de țeavă defectă.

 pe țeava instalată se trage un manșon glisant,

 se adaptează bucata lipsă,

 se dau cu adeziv țevile pe lățimea de tamponare a 
manșonului glisant, se trage apoi manșonul glisant 
peste zona dată cu adeziv – și gata. 

SFAT
Exersați fără adeziv procedura glisării eventual de mai 
multe ori, așa încât acțiunea cu adezivul să aibă loc fără 
probleme. 
Această procedură o puteți aplica dacă doriți să extindeți 
instalația Dvs. sau dacă, ulterior mai doriți să instalați o 
ramificație în plus.

SFAT
Fixați brățări de țeavă 
întodeauna la coturi iar pe 
porțiunea dreaptă de țeavă 
la fiecare 120–150 cm.

La fixarea țevilor.

Capac de obturare țeavă

Rozetă

Prelungirea ștuțului prizelor  
de aspirare

 Important
La obturarea țevilor folosiți numai capace de obturare. 
Pungile de plastic, cârpele, etc., introduse ca dopuri,  
sunt adesea uitate la punerea în funcțiune a instalației,  
sunt aspirate și cauzează apoi cel mai des blocaje!

Pentru obturarea țevilor.

pentru o închidere estetică a străpungerilor din pereți.

Apare în practică, atunci 
când ramele de montaj 
stau prea adânc în perete.
-  la aplicarea unei tencuieli 
prea groase

-  sau la montarea 
ulterioară de lambriuri.
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Circuitul de comandă de 24-Volți-

Circuitul de comandă în tub flexibil 
de protecție?

Este necesară izolarea unui sistem de 
țevi de aspirare ?

 Important
Conexiunile prin cablu trebuie ferite  
absolut de umezeală. 
Folosiți doze de distribuție uzuale aflate  
în comerț.
•  Cablul poate fi cablat ori „despicat“  

ori „în stea“.
•  „Pol+ / Pol- “: Deoarece doar într-un cablu există curent, 

nu trebuie să țineți cont de polaritate. 

  Atenție!
•  Conexiunile de cablu neizolate sau clemele de cande-

labru, pot conduce la cuplări eronate sau la căderea 
funcționării!

•  Circuitul de comandă nu trebuie să intre în contact 
niciodată cu alte surse de curent – urmarea poate fi o 
electrocutare și poate însemna pericol de moarte!

  Atenție!
La prelucrare e necesară o bună aerisire 
– nu fumați!
•  Adezivul nu trebuie să ajungă la îndemâna copiilor 

sau a persoanelor neautorizate!
• Păstrați adezivul ferit de surse de aprindere! 
• Adezivul poate forma peroxizi explozibili!
• Nu aduceți niciodată adezivul în contact cu ochii!
• Vaporii adezivului irită ochii și organele respiratorii!
• Nu inghițiți adezivul!
• Îndepărtați adezivul imediat de pe piele!

• Pentru a avea o legătură electrică cu aspiratorul central 
de praf, fiecare doză de aspirat trebuie să fie alimentată cu 
un cablu de comandă de 24-Volți.

Adeziv
Agent de sudare la rece 
pentru PVC
Compoziție: 
Tetrahidrofuran și 
Metiletilacetonă

Prevederi de siguranță la lipire

În general se recomandă tub de protecție 
 pentru cablu.
Cablul va fi protejat împotriva deteriorărilor mecanice. 
La nevoie poate fi scos și înlocuit cu alt cablu nou.
Tubul de protecție pentru cablu e necesar !
În perete și la pozarea în beton sau șapă.
Tubul de protecție pentru cablu nu e necesar !
La pozarea de-a lungul sistemului de țevi în cadrul instalării 
aparente pe tencuială se poate renunța la tubul de protecție 
pentru cablu.

Nu:
Din motive fonice 
– aerul datorită „aerodinamicii“ optime a țevilor speciale 
cu diametrul de 50,8 mm nu produce practic zgomot (față 
de țevile prea subțiri și a celor de canalizare pentru apă, în 
care aerul poate produce zgomote mari!).
Da:
1.  Pentru o protejare mecanică a țevilor la înglobarea lor în 

beton sau șapă.
2. Pentru evitarea sunetelor la trecerea prin tavane.
3.  Pentru evitarea podurilor de răcire la instalarea în placa 

de bază a fundației unui demisol sau pivnițe.

1.  Locul lipirii se curăță de 
grăsimi.

2.  Cleiul se aplică cu 
tampon în strat subțire pe 
țeavă, nu dați niciodată 
cu adeziv în mufă sau în 
țeavă!

3.  Introduceți repede țeava 
și mufa în poziția finală 
de montaj – timpul de 
întărire e foarte scurt!

4.  Un minut nu atingeți 
țeava. După ca. 3 ore 
lipirea e total întărită.
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Regula 1:
• Tăiați țevile în unghi drept folosind:
•  Dispozitivul de tăiere a 

țevilor MAXXXCOMFORT 
• Ferăstrău electric de retezat
•  Ferăstrăul circular de tăiat 

oblic 

Regula 5:
•  Instalați pentru protejarea sistemului de țevi 

de piese lungi și voluminoase în general un 
cot scurt în spatele dozei de aspirat.

•  Cotul de siguranță trebuie să fi e orientat
numai în jos

Regula 2:
• Debavurați complet și precis locul tăierii !
•  La locul tăierii curățați orice urmă de bavură atât pe 

interior cât și în exterior.
•  Cei versați folosesc un cuțit.

Pericol de rănire – să nu vă tăiați la degete!
•  și o hârtie de șlefuit cu granulație medie poate fi  de 

folos.

Regula 3:
• Adezivul întodeauna pe țeavă – nu aplicați 
niciodată adeziv în interiorul mufei!

Regula 4:
• Instalați ramifi cațiile numai pe direcția de 
scurgere a curentului de aer aspirat!

5 reguli de bază importante pentru instalare

 Dacă aplicați adeziv  în interiorul mufei, țeava va 
împinge surplusul de adeziv într-un talon ce se va întări               
în țeavă sau mufă. Acesta la o viteză de 100 km/h a 
aerului aspirat produce incoveniente pe conductă !

  Atenție!
Fiecare îmbinare dintre doza de aspirat și aspirator trebuie 
să fi e lipită corespunzător. 
Aceasta o puteți realiza cel mai bine în felul următor:
• Dați cu adeziv pe suprafața comună de tamponare 
• introduceți-o în mufă
• răsuciți la 90° și apoi înapoi la 90° 
Prin aceasta se garantează o uniformizare perfectă a 
 adezivului dintre mufă și țeavă.

 Important
•  Nu tăiați cu ferestrău de 

mână pentru lemn sau 
pentru oțel

•  Toleranță: Dacă racordul dozei de aspirat, se afl ă tocmai 
în spatele unui perete, rămâneți liniștiți, montați cotul de 
siguranță „în spatele“ peretelui. Un (nedorit) corp străin se 
poate îndepărta și de acolo.
Aveți grijă neaparat de panta de la doză. 
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       Variante nepermise de instalare!

Căderi verticale de murdărie 
Apa curge din doza de aspirat !



de la doza 

de aspirare
spre  

aspiratorul 

central de praf 

45°

45°45°
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       Noțiuni de bază Posibilități de a evita cu țeava de aspirare obsta-
cole aflate sub un tavan. 

Posibilități de a „încăleca“ cu țeava de aspirare 
obstacole aflate pe pardoseală. 

Conductele verticale, ce vin din partea de jos, în 
general,se vor îmbina cu conductele orizontale 
 principale de aspirare prin partea de sus.

 Important
Distanța coborâtoare a sifonului va fi de minim 15 cm 
lungime.

 Atenție
Pentru a împiedica scurgerea restului de apă prin doza de 
aspirare, aceasta în general trebuie instalată mai sus decât 
o trecere în conducta de aspirare orizontală.

min. 15 cm

min. 15 cm min. 15 cm

45° 45°

Sifon:
 Important

Distanța coborâtoare a sifonului va fi de minim 
15 cm lungime, pentru a prelua eventual restul                                          
de apă care se poate scurge înapoi, și acesta să nu 
se scurgă din doza de aspirat pe perete.

sau



min. 15 cm

min. 15 cm

45°

min. 15 cm

min. 15 cm

min. 15 cm

min. 15 cm

45°
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Porțiunea de compensare  
a presiunii  D :
La pozarea unei conducte auxiliare în conducta 
principală, în general, înainte de ramificație în con-
ducta auxiliară trebuie instalată o bucată de conductă 
dreaptă de minim 15 cm  D . Aceasta compensează 
„aspirarea“ din conducta principală și împiedică scur-
gerea apei în conducta auxiliară (Principiul-Venturi).

D D

D

DD

Piesa pantalon este utilă împreună cu două coturi la 45°, 
ca să realizezi de la o țeavă, două ramificații în plan 
orizontal la 90°.
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Instalarea ramelor de montaj 

Montajul dozei de aspirare
Instalarea dozei de aspirat în 
pardoseală

Pregătirea racordării pentru o doză 
de aspirare

Legarea circuitului de comandă la 
doza de aspirare

Cablul de comandă de 24 V se trage prin orificiile 
prevăzute 15–20 cm în afara ramei de montaj.

Pentru montaj final se branșează cablul bifilar la doza de 
aspirare.

 Important
Montați umărul lung al cotului de siguranță pe țeavă, cel 
scurt pe rama de montaj.

 Important
Asigurați-vă, că pentru fiecare tip de doză de aspirat, ați 
instalat în locul potrivit, rama de montaj corect aleasă! 
Rama de montaj se va lipi ferm de cotul de siguranță.

 Important
Partea din față a marginii ramei de montaj nu trebuie să 
depășească tencuiala finită!

 Important
  Partea din față a marginii ramei de montaj trebuie să 
fie la același nivel cu tencuiala sau cu câțiva milimetri 
mai înăuntru.
  Dacă rama de montaj e prea adânc situată în perete, 
se intercalează o prelungire a ștuțului dozei de aspirat.

SFAT   Acoperiți ramele de montaj înainte de tencuire cu 
un capac de protecție (numai la modelele EUROTOP se 
livrează la un loc cu rama).

Doza de aspirare se înșurubează vertical – nu se lipește !
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În cele din urmă câteva 
informații suplimentare  
importante
Protecția împotriva incendiilor
•  La familii „normale“ ce locuiesc în case unifamiliare nu 

este nimic de avut în vedere.
•  În altfel de clădiri sunt valabile pentru sistemul de țevi 

prevederile specifice de protecție împotriva incendiilor. 
•  La clădiri mai mari și conducte sau doze de aspirare în 

pereți cu cerințe de protecție împotriva incendiilor trebuie 
luate în considerare măsurile corespunzătoare.

Secțiuni de dilatare
•  La trecerea conductelor de  

aspirare prin rosturi de dilatare  
sau prin secțiuni de perete cu  
diferite comportări la dilatare  
trebuie luate măsuri pentru  
posibilitățile de contracție și  
de dilatare.

Case din bușteni masivi
•  Ca urmare a așezării pereților de  

bușteni conductele verticale trebuie  
instalate așa, încât diferența de  
așezare a pereților de bușteni să  
poată fi compensată de conducte –  
de aceea: instalați bucăți flexibile  
de țeavă.

Controlul etanșeității
•  La instalare profesională se poate  

renunța la controlul etanșeității.

•  Dacă vreți să fiți siguri, atunci  
porniți aparatul – dacă toate  
dozele și sistemul de țevi sunt  
închise, ar trebui ca după 10 –  
15 secunde de funcționare să  
nu mai iasă deloc aer pe conducta  
de evacuare a aspiratorului central.  
Dacă cu toate că sistemul de țevi  
e închis, se suflă aer totuși în afară,  
e dovada că există o fisură în  
sistemul de țevi !

 Important
•  Datorită pericolului de supraîncălzire  

aparatul poate funcționa cu sistemul  
de țevi complet închis maxim  
30 secunde!

Sistemul de țevi
Întrebări frecvente: 
Se murdărește sistemul meu de țevi 
Drainvac la aspirarea umedă?
Da și nu. În principiu aspirarea umedă este o „clătire” 
a sistemului de țevi  ce mai degrabă curăță decât 
murdărește. 
Dacă considerați însă că Drainvac-ul Dvs. este foarte 
murdar, limpeziți-l aspirând o găleată de apă curată și 
țevile vor fi din nou curate! 
Aceasta se recomandă a se face la fiecare câteva luni. 
Astfel veți avea apoi decenii de satisfacție cu instalația 
Dvs. centrală de aspirat praf Drainvac.

Curățirea și întreținerea dozelor de 
aspirare
•  La o utilizare conformă cu destinația dozele de aspirat 

nu necesită nici o întreținere.
• Ele pot fi curățite cu o lavetă umedă.
•  La curățirea dozelor de aspirare nu folosiți detergenți 

puternici sau abrazivi.
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MAXXXCOMFORT RO vă dorește multă satisfacție în  
exploatarea îndelungată a centrale Dvs. de aspirat praf  
umed și uscat – DRAINVAC.


